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بررسی تأثیر اجرای طرحهای مرتعداری بر برخی از خصوصیات خاک
در مراتع ییالقی و قشالقی مناطق نوبران و زرندیه در استان مرکزی


علیرضاا اتتااری*؛ ا ستادیار پژوه شی ،بخش تحقیقات مرتع ،مؤ س سۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع ک شور ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.

 محمد جعفری؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 حسین ارزانی؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 علی اکبر مهرابی؛ عضو هیئت علمی دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.

 محمد رضا بی همتا؛ استاد دانشکدۀ زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.


احسان زندی ا صفهان؛ ا ستادیار پژوه شی ،بخش تحقیقات مرتع ،مؤ س سۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع ک شور ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.



نادیا کمالی؛ ا ستادیار پژوه شی ،بخش تحقیقات مرتع ،مؤ س سۀ تحقیقات جنگل ها و مراتع ک شور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.

چکیده
با توجه به نقش مراتع در حفظ و حا صلخیزی خاک و با در نظر گرفتن خاک به عنوان منبع پایه ،الزم ا ست برای حفظ و تقویت خاک
مراتع با اجرای طرحهای مرتعداری به این مهم دستتتت یافتذ دا در این تققی  15مرتع ییالقی و  16مرتع قشتتتالقی دارای طرح در
استان مرکزی به منظور بررسی اثر طرحها بر برخی از فاکتورهای خاک مورد بررسی قرار گرفتندذ در هر مرتع دارای طرح و در هر تیپ
گیاهی ستته پروفیل خاک حفر شتتد و خاک در دو عم متفاوت جمعآوری شتتدذ در کنار هر مرتع دارای طرح ،مرتع بدون طرحی با
همان تیپ گیاهی برای مقای سه انتخاب شد و نمونهبرداری در آنها انجام شدذ فاکتورهای مادۀ آ ی ،ازت ،پتاس و ف سفر در آزمای شگا
داد های حاصتتتل از دو نود مدیریت متفاوت مرتع توستتت نرمافزار  SPSSو در قا ب طرح
مورد بررستتتی قرار گرفت ندذ ستتت
 Independent sample T testمورد ارزیابی آماری قرار گرفتندذ نتایج نشتتان داد که در مراتع ییالقی اجرای طرحهای مرتعداری در
تقویت برخی از فاکتورها نظیر ف سفر ،ازت و مادۀ آ ی موف بود اما بر برخی دیگر از فاکتورها نظیر میزان پتا سیم و افزایش عم اف
 Aتأثیر معنیداری ندا شته ا ستذ اما در مراتع ق شالقی طرحها تأثیر معنیداری در تقویت خاک مراتع ندا شتهاند و به نظر میر سد با
توجه به تغییرات کند خاک در مناط خشک زمان بیشتری برای ایجاد تغییرات معنیدار در خاک الزم باشدذ
کلید واژگان :طرحهای مرتعداری ،حاصلخیزی خاک ،پروفیل خاک ،اف  ،Aاستان مرکزیذ
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 .1مقدمه
مراتع خدمات با ارزشتتی ارا ه میدهند که از اهم آنها
میتوان به تأمین علو فه و غدا ،نگ هداری کیف یت جوی،
ای جاد و نگ هداری خاک ،تصتتتف ی هوا و آب ،ت جد ید
حا صلخیزی خاک و آب ،تأمین ف ضاهای باز ] ،[24زیبایی
طبیعی ،باز پروری اخالقی و روحی انستتتان ها و خدمات
تفرجی که قابل تبدیل به پول نیستتتتند و یا کاالهای
مرتعی ا شار کرد ][33 ،23ذ متأ سفانه عدم درک صقیح
از این خدمات و جایگا مهم مراتع در زندگی بشتتتر منجر
به تخریب این منبع عظیم خدادادی در ایران گشته استذ
میزان تخریب کمی یا کاهش ستتتمح مراتع کشتتتور طی
سالهای  1335تا  1375برابر  %9/1بود و میزان تخریب
کیفی یا کاهش کیفیت و توان تو یدی مراتع و به عبارتی
تنزل درج وضتتعیت مرتع حدود  %49/4به ویژ در مراتع
ایران و تورانی میبا شد ][3ذ با توجه به ارزشهای زی ست
مقیمی مراتع و نقش آنها در حفظ و حاصتتلخیزی خاک
و با در نظر گرفتن خاک به عنوان منبع پایه ،بستر رشد و
توسعه و یکی از مبانی اصلی توسع پایدار ،الزم است برای
حفظ و تقویت خاک مراتع اهمیت قا ل شتتتویمذ اما جای
ب سی تأ سف ا ست که در حال حا ضر متو س فر سایش
خاک در کشتتتور با ر بر پانزد تا بیستتتت تن در هکتار
گزارش شد است و نرخ رسوب به طور بی سابقهای پایین
و برابر حدود یک سوم نرخ فر سایش بود ا ست (پنج تن
در هکتار در سال) ] ،[5که در مقایسه با متوس فرسایش
خاک اروپا ( 0/9تن در هکتار) ] [29و آمریکا (چ هار تن
در هکتار) ] [40رقم بسیار چشمگیر و فاجعه آمیزی استذ
با کمی تفکر در اعداد داد شتتتد میتوان به این نتیجه
رستتید که تقریباً در کشتتورمان در هر دقیقه دویستتت تن
خاک از ستتتمح مزارد ،مراتع و جن گل ها راهی در یا ها،
دریاچهها و پشتتت ستتدها میشتتود ] [4که این مقدار به
معنای از دستتت رفتن هفتاد و شتتش کیلوگرم ازت ]،[39
بیست و چهار کیلوگرم فسفر ] [4و هشت کیلوگرم پتاس
] [28در هر هکتار در سال است که اگر قیمت مواد غدایی
داخل خاک نیز مقا سبه شود ،ساالنه حدود  7/6میلیون

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دور  ،72شمار  ،3پاییز 1398

دالر از ریز مغدهای داخل خاک از دست میرود که بسیار
مای تأستتف استتت ][4ذ در حا یکه خاک یکی از منابع و
شاید مهمترین زیربنای تمدن در هر کشور است و در واقع
م سیر و پی شرفت و یا سیر قهقرایی هر جامعه را ا صول و
چگونگی بهر برداری از خاک تعیین میکند ][42ذ نتیج
مرت عداری غل و یا چرای مفرط ،از دستتتت رفتن خاک
استتتز زیرا خاک عامل او ی تعیین پتانستتیل برای تو ید
علوفه در هر منمقه با هر نود آب و هوا استتتتذ تشتتتکیل
خاک فرآی ندی کامالً ک ند استتتتذ به عنوان نمو نه برای
تشتتتکیل یک ستتتانتیمتر خاک در شتتترای خشتتتک و
نیمهخشک به طور متوس هزار سال زمان و گاهی بیشتر،
زمان نیاز است ][2ذ اما با چرای کنترل نشد همین مقدار
خاک فق طی چند سال فر سایش مییابدذ بخش بقرانی
مدیریت مراتع ،نگهداری پوشش گیاهی در حدی است که
پروفیل خاک را از فرستتتایش حفظ کندذ زمانی که منابع
علوف مرتعی بدون طرح و برنام علمی مورد ا ستفاد قرار
گیرد ،پوشتتتش گیاهی در جهت قهقرا گرایش می یابدذ با
کاهش پو شش گیاهی ،ال شبرگ نیز کم می شودذ کاهش
پوشتتش تاجی گیاهان و الشتتبرگ باعخ برخورد مستتتقیم
قمرات باران به خاک شد و فرسایش تشدید میگرددذ در
نتیجه جریان ستتمقی آب افزایش یافته و این امر نه تنها
باعخ شستشوی خاک میگردد ،بلکه به علت نفوذ کم آب
عمالً گیاهان در مقیمی خ شکتر از آنچه شرای مقی
دارد ،قرار میگیرندذ بنابراین با ادامه این امر و تشتتتدید
مداوم آن ،مراتع از حیز انتفاد خارج خواهند شد و در این
موارد اصالح سمح خاک و افزایش پوشش گیاهی ضروری
میباشتتد ،اما در حا ت معمول در هر اکوستتیستتتم مرتعی
خزان برگ ها در هر ستتتال باعخ ایجاد میزان زیادی مواد
آ ی مرد میشتتود که در زیر گیاهان انباشتتته میگردندذ
این الشتتتبرگ ها همرا با ستتتایر بقایای گیاهی از جمله
ریشتتتههای مرد و شتتتاخهها ،عالو بر حفظ خاک مراتع،
منابع اصتتتلی انر ی ،کربن و ستتتایر عناصتتتر غدایی برای
موجودات زندۀ خاک هستتتند ][31ذ در واقع خصتتوصتتیات
خاک متأثر از پا سخ به فعا یتهای ری شه و خ صو صیات
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ال شبرگی ا ست که از گیاهان چند سا ه به ناحیه زیر تاج
پوشش آنها فرو میریزد ][6ذ بوتههای چند سا ه از طری
تجمع الشتتبرگ و تقت تأثیر فعا یت ریش ت خود ،کیفیت
خاک زیرین خود را بهبود میبخشتتت ند ][11ذ از این رو
میتوان نتیجه گرفت که ارتباطی منمقی و دو طرفه بین
خاک هر مرتع و پو شش گیاهی آن وجود داردذ از یک سو
خاک بستتتر رشتتد گیا بود و از ستتویی دیگر گیاهان نیز
باعخ حفظ خاک و تقویت عناصر موجود در آن میگردندذ
مثالً در مورد اثرات گیاهان بر خصوصیات شیمیایی خاک
نتیجه گرفته شتتد استتت که مقادیر ازت ،کربن و فستتفر
قابل جدب در خاک ستتمقی زیر بوتهها نستتبت به اطرا
آنها بیشتتتر استتتذ همچنین مشتتخک شتتد که تمرکز
بخش های ضتتتایعاتی گیا  ،توانایی پدید آوردن تغییرات
معنیدار در خواص شتتیمیایی خاک به ویژ در اطرا تاج
پوشتتش گیاهی ،به خصتتوص در مناط خشتتک و نیمه
خشتتک را دارا استتت ][10ذ با مما ع رویشتتگا درمنه در
هانفورد واقع در جنوب واشتتنگتن نیز مشتتخک شتتد که
میزان تجمع کربن آ ی ،نیترو ن و سرعت چرخ نیترو ن
در خاک پای بوتههای درمن دشتی بیشتر از خاک موجود
در فضتتای بین بوتهها میباشتتد ][22ذ همچنین با افزایش
فاکتورهایی از قبیل مادۀ آ ی ،ازت ،پتا سیم ،ف سفر و عم
خاک در صد پو شش تاجی برخی گونههای گیاهی افزایش
می یا بد ][14ذ در واقع هر چه در یک مرتع خاک از
پایداری و حا صلخیزی بی شتری برخوردار با شد و توانایی
نگهداری مقادیر بیشتتتری از آب را در الیههای ستتمقی و
عمقی خود داشته باشد ،پایداری و رشد گیاهان با تضمین
باالتری انجام میشتتود ][35ذ خصتتوصتتیات و ذخایر مواد
غدایی در خاک به شتتدت به نود پوشتتش گیاهی وابستتته
استتتت به نقوی که هر عاملی که باعخ تقویت پوشتتتش
گیتتاهی شتتتود بتتاعتتخ تغییر در ذختتایر مواد غتتدایی و
خصتتوصتتیات خاک در دراز مدت خواهد شتتدذ این عامل
میتواند قرق ،طرح مدیریتی و یا اقدامات اصتتالحی مراتع
باشتتتد ][9ذ ایجاد پوشتتتش گیاهی از طری مرتعکاری در
طرحهای مرتعداری نیز ت سریع کنندۀ تکامل خاک بود و

در دراز مدت باعخ بهبود عناصر حاصلخیز کنندۀ خاک از
قب یل ازت ،فستتتفر و پ تاستتتیم میگردد ][34ذ یکی از
مهمترین و کاربردیترین اقدامات ستتازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری کشتتتور در طی چ ند د ه گدشتتت ته برای
مدیر یت پوشتتتش گ یاهی و همچنین حفظ خاک مراتع
کشور ،تهیه و اجرای طرحهای مرتعداری میباشدذ بنابراین
بسیار مهم است که بدانیم طرحهای اجرا شد تا چه انداز
و در چه مناطقی در حفظ یا بهبود حاصتتتلخیزی خاک
نقش دا شتهاندذ در این مما عه با برر سی ضخامت اف ،A
عنا صر  K ،P ،Nو میزان مواد آ ی در دو نود مرتع ا ست ی
و نیمه استتتت ی در مراتع دارای طرح و مراتع مجاور فاقد
طرح با همان تیپ گیاهی ،فرض بر این بود که در مراتع
دارای طرح به د یل عملکرد مدیریتی بهتر و میزان پوشش
و الشتتبرگ نستتبتاً بیشتتتر که در مما ع دیگری این امر
اثبات شد بود ] ،[16میزان عنا صر  ،K ،P ،Nمیزان مواد
آ ی و در نهایت ضتتتخامت اف  Aدر مراتع دارای طرح در
هر دو نود اقلیم (بتته ویژ در مراتع ییالقی) از میزان
بیشتری برخوردار استذ

 .2روش شناسی
چون در این تققی هد بررستتتی اثر طرحها بر روی
برخی از خ صو صیات خاک میبا شد ،دا در ابتدا  15مرتع
ییالقی از بخش نوبران شهرستان ساو و  16مرتع قشالقی
از بخش مامون یه شتتتهرستتت تان زر ند یه که دارای طرح
مرت عداری بود ند و مدت اجرای طرح در آن ها بیش از
دوازد ستال بود ،انتخاب شتدندذ ست در هر مرتع و در
هر تیپ گیاهی منمقهای به عنوان منمق مرجع شناسایی
شد و اقدام به حفر سه پروفیل خاک و تشخیک ضخامت
اف  Aو جمعآوری خاک از مراتع دارای طرح شدذ س
در کنار هر مرتع دارای طرح ،مرتع بدون طرحی با همان
تیپ گیاهی برای مقای سه با مراتع دارای طرح انتخاب شد
و نمونه برداری در آن انجام شتتتدذ چنان چه در یک مرتع
دارای طرح بیش از یک تیپ گیاهی یافت شتتتد برای هر
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تیپ گیاهی مرتع دارای طرح ،مرتع فاقد طرحی با همان
ت یپ در نزدیکترین نق م ممکن برای بررستتتی در نظر
گرفته شتتتد و چنانچه مرتعی با همان تیپ گیاهی یافت
نشد ،آن تیپ از مقاسبات خارج شدذ با توجه به موارد یاد

شد  47تیپ گیاهی برای برر سی در طرحهای مرتعداری
( 26ت یپ گ یاهی مت ناظر در ییالق و  21ت یپ گ یاهی
متناظر در ق شالق) در مجمود به م ساحت  95250هکتار
انتخاب شدندذ

شکل  .1موقعیت مناطق مورد مطالعه

در مراتع دارای طرح و در هر تیپ گیاهی ستته پروفیل
خاک حفر گردید و در مراتع متناظر فاقد طرح نیز ستتته
پروفیل دیگر حفر گردیدذ از اینرو در مجمود  282پروفیل
حفر گردید (156پروفیل در مراتع ییالقی و  126پروفیل
در مراتع قشتتالقی)ذ پ از حفر پروفیل ،ضتتخامت اف یا
الی  Aدر هر تیپ گیاهی (در مراتع دارای طرح و مراتع
مجاور با همان تیپ گیاهی) بررستتتی شتتتد و ستتت در
پروفیلها از خاک در دو عم سمقی ( 0-10سانتی متر)
در مراتع قشالقی و ( 0-15سانتی متر) در مراتع ییالقی و
عمقی ( 10یا  15ستتتانتی متر تا مقل پراکنش ریشتتته)
نمونهبرداری شد و فاکتورهایی چون مادۀ آ ی ،ازت ،پتاس
و فستتتفر در آزمایشتتتگا مورد بررستتتی قرار گرفتذ برای
بررستتتی ازت از روش کجلدال ،فستتتفر از روش او ستتتن،
پتاسیم از روش فلم فتومتری و در نهایت برای برآورد مادۀ
آ ی از روش وا کی بالک استتتتفاد شتتتد ][19ذ ستتت
داد های حاصتتتل از مراتع دارای طرح و مراتع بدون طرح
م جاور آن ها ،توستتت نرمافزار  SPSSو در قا ب طرح

 Independent sample T testمورد ارز یابی آ ماری قرار
گرفتندذ

 .3نتایج
با بررسی مقادیر ازت ،فسفر ،پتاسیم و میزان مادۀ آ ی
مشخک شد که اوالً میزان مقادیر مادۀ آ ی و ازت به اقلیم
و بارندگی وابستتتته بود و مقدار آنها در مراتع ییالقی به
میزان قابل توجهی بی شتر از مراتع ق شالقی میبا شدذ دوم ًا
اینکه خاک اغلب مراتع مورد بررستتی از قاپ پتاس غنی،
از قاپ ف سفر در حد متو س و به قاپ ازت و مادۀ آ ی
(خ صو صاً در مراتع ق شالقی) فقیر میبا شندذ عم اف A
در مراتع ییالقی بی شتر از مراتع ق شالقی بود و همچنین
عم اف  Aدر مراتع دارای طرح و فاقد طرح هم در مراتع
قشتتالقی و هم در مراتع ییالقی فاقد اختال معنیدار بود
(جدول شتتتمار )3ذ مقایستتتات آماری خاک مراتع دارای
طرح و فاقد طرح به تفکیک مراتع ییالقی و قشتتتالقی در
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ادامه آورد شد استذ

 .1.3مراتع ییالقی
در ابتدا آزمون تست نرما یته ذ 1-Sample k-s..بر روی

داد ها انجام شد و م شخک شد که تمام داد های موجود
نرمال هستتتندذ از اینرو هیچ تبدیلی بر روی داد ها انجام
نشتتدذ نتایج حاصتتل از آزمون آماری داد های خاک مراتع
ییالقی در جدول  1ارا ه شد استذ

جدول  .1نتایج آزمون آماری داده های خاک مراتع ییالقی با استفاده از آزمون
میانگینها

T test

Independent sample T test

فاکتورها

بدون طرح

دارای طرح

0/97 ns

197/9±16/2

184/5±3/3

پتاسیم

1/3 ns

267/6±6/9

278/6±4/6

پتاسیم سمقیppm

2/02 ns

20/9±0/25

22/3±0/52

فسفر

**3/8

27/5±0/38

28/9±0/33

فسفر سمقی ppm

* 2/1

1/12±0/08

1/37±0/07

مواد آ ی عمقی (درصد)

** 3/8

1/74±0/18

2/52±0/1

مواد آ ی سمقی (درصد)

1/3 ns

0/079±0/007

0/153±0/04

ازت عمقی (درصد)

** 3/6

0/109±0/009

0/151±0/006

ازت سمقی (درصد)

عمقیppm

عمقی ppm

* اختال معنیدار در سمح یک درصد ** اختال معنیدار در سمح  5درصد  nsفاقد اختال معنیدار ،درجه آزادی برای کلی داد ها برابر  50میباشدذ

قشالقی در جدول  2ارا ه شد است.

 .2.3مراتع قشالقی
نتایج حاصتتتل از آزمون آماری داد های خاک مراتع

جدول  .2نتایج آزمون آماری دادههای خاک مراتع قشالقی با استفاده از آزمون
میانگینها

T test

Independent sample T test

فاکتورها

بدون طرح

دارای طرح

0/16 ns

287/3±14/6

290/6±14/7

پتاسیم

1/03 ns

293/3±9/5

305/2±6/9

پتاسیم سمقیppm

1/56 ns

19/3±0/51

20/2±0/29

فسفر

1/85 ns

23/8±0/45

25/01±0/43

فسفر سمقی ppm

1/55 ns

0/35±0/02

0/41±0/02

مواد آ ی عمقی(درصد)

1/64 ns

0/66±0/03

0/74±0/03

مواد آ ی سمقی(درصد)

1/42 ns

0/027±0/002

0/031±0/0018

ازت عمقی(درصد)

1/62 ns

0/048±0/003

0/055±0/003

ازت سمقی(درصد)

عمقیppm

عمقی ppm

* اختال معنیدار در سمح یک درصد ** اختال معنیدار در سمح  5درصد  nsفاقد اختال معنیدار ،درج آزادی برای کلی داد ها برابر  40میباشدذ
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(سانتی متر)Aعم اف
a

a

دارای طرح

a

بدون طرح

a

شکل  .2نتایج آزمون آماری افق

 Aدر مراتع قشالقی و ییالقی با استفاده از آزمون Independent sample T test

(حروف غیر مشابه نشان دهندۀ معنیداری و حروف مشابه بیانگر عدم معنیداری میباشند)

 .4بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج به دستتت آمد میتوان ادعا نمود که
فرضتتیههای موجود در این بخش مبتنی بر وضتتعیت بهتر
خاک مراتع دارای طرح ،نستتتبت به مراتع فاقد طرح در
مراتع ییالقی تا حدودی مورد تأی ید قرار گر فتذ ا ما در
مراتع قشتتتالقی فرضتتتیه رد میشتتتودذ در واقع در مراتع
قشتتالقی اجرای طرحها تأثیر معنیداری بر خصتتوصتتیات
خاک نداشتتتته استتتت اما با مقایستتت میانگینها میتوان
متوجه ارقام باالتر در مراتع دارای طرح شتتدذ از این رو در
این مناط با وجود باالتر بودن میانگین ها در مراتع دارای
طرح ،فعالً تغییر مقستتوس و معنیداری در خصتتوصتتیات
خاک حاصل نشد استذ این مسئله به این د یل است که
تغییرات خاک در مناط خشتتک بستتیار کند صتتورت می
گیرد و شاید زمان طوالنیتری برای این مهم نیاز باشد که
این نتیجه با نتیج تققی ] [8مشتتابه میباشتتدذ در این
تققی نتیجه گرفته شد ا ست که در یک مرتع خ شک
بعد از گدشتتت پنجا ستتال حفاظت و قرق در میزان مواد
آ ی ،فستتتفر ،پتاستتتیم و نیترو ن هیچ افزایش معنیداری
دید نشتتد استتتذ همچنین در تققی ] [18در بررستتی

تغییرات ازت در مراتع ا ست ی و خ شک نتیجه گرفته شد
که پ از ستتی و هفت ستتال حفاظت هیچ اختال معنی
داری در مقدار ازت منمق حفاظت شتتتد با منمق مورد
چرا یافت نشتتتد ،گرچه میزان میانگین در منمق حفاظت
شد رقم باالتری بودذ
ا ما در مراتع ییالقی اجرای طرح ها در ای جاد تغییرات
مثبت در خاک تا حدودی موف بود استذ بنابراین اجرای
طرح در مناط با شتترای اقلیمی مستتاعدتر زودتر نتایج
مثبت خود را نشتتان میدهدذ در همین زمینه در تققیقی
اثر مدیر یت و قرق در مراتع نی مه استتتت ی مونگو یا بر
خ صو صیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد برر سی قرار
گرفت و نتیجه گرفته شتتتد که خصتتتوصتتتیات فیزیکی و
شتتیمیایی خاک بعد از پنج ستتال ثابت و بدون تغییر ،اما
بعد از بیستتت و پنج ستتال بهبود در آنها مشتتاهد شتتد
استتتتتذ در این تققی نتی جه گرف ته شتتتتد که بهبود
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک حتی در مراتع نیمه
خشک نیز به مدت زمان نسبتاً طوالنی نیاز دارد ،از اینرو
در مناط خشتتک و استتت ی برای بهبود در خصتتوصتتیات
خاک به مدت زمان بسیار بیشتری نیاز است ] [38و قمع ًا
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با گدر زمان آثار مثبت طرحهای مرتع در مناط خشکتر
نیز نمایان خواهد شتتتدذ مثالً در مما ع تأثیر طرح های
مرتعداری بر خصتتوصتتیات خاک در منمق اشتتتهارد کرج
نتیجه گرفته شد که میزان نیترو ن و مادۀ آ ی در مناط
دارای طرح از مناط فاقد طرح بیشتتتتر میباشتتتد ][15ذ
د یل مهمی که میتوان برای وجود اختال معنیدار بین
عنا صر ف سفر ،ازت و پتا سیم و همچنین مادۀ آ ی در بین
مراتع دارای طرح و فاقد طرح ذکر کرد اجرای پرو های
اصالح مرتع و افزایش پوشش گیاهی در مراتع دارای طرح
میباشتتد ،زیرا ثابت شتتد استتت که هر خاک یا هر نود
کاربری زمین که از پو شش بی شتری برخوردار با شد خاک
حاصلخیزتری خواهد داشت ][36 ،1ذ د یل دیگر نیز تعداد
مناسبتر دام در مراتع دارای طرح و در نتیجه فشار چرای
کمتر (فشتتتتار چرای  1/6برابر در مراتع دارای طرح در
مقایستته با فشتتاری چرای  2/3برابر در مراتع فاقد طرح)
میباشتتد ] [16که این امر خود باعخ افزایش تاجپوشتتش
گیاهی در مراتع قشالقی ( 22/5در مقابل  )20/3و ییالقی
( 43/7در م قا بل  )32/8و عدد نمرۀ وضتتتع یت مرتع در
مراتع قشتتتالقی ( 30/7در مقابل  28/7اما فاقد اختال
معنیدار) و مراتع ییالقی ( 35/8در م قا بل  )30در مراتع
دارای طرح نستتبت به مراتع فاقد طرح شتتد استتت ][16ذ
این نتیجه نیز با نتایج ] [30 ،27 ،26 ،13مشابه میباشدذ
به طور نمونه در برر سی خ صو صیات خاک در سه منمق
شتتاهد ،چرای ستتبک و چرای ستتنگین در ایستتتگا همند
آبستترد نتیجه گرفته شتتد که با افزایش شتتدت چرا میزان
نیترو ن ،ف سفر و مواد آ ی ن سبت به شاهد کاهش مییابد
][37ذ در بررسی دیگری اثر شدت چرای دام بر نیترو ن و
مادۀ آ ی خاک در یک استپ چمنی بررسی شد و نتیجه
گرفته شتتتد استتتت که این دو ماد تقت شتتتدت چرای
ستتنگین و عم خاک (تا  20ستتانتی متری اول) کاهش
معنیداری دارنتتد ][21ذ تققیقتتات صتتتورت گرفتتته در
خ صوص آثار شدت چرا بر میزان عنا صر غدایی ن شان می
دهد که با افزایش شتتتدت چرا از میزان مادۀ آ ی ]،10 ،7
 ،[ 27 ،26 ،15 ،13ازت ] ،[ 26 ،15 ،13 ،7فستتفر ]،21
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 [ 37 ،27و پتاستتیم به طور معنیداری کاستتته میشتتود
][21ذ بررستتی اثرات چرا بر روی خصتتوصتتیات شتتیمیایی
خاک و پو شش گیاهی ن شان داد ا ست که چرای بیش از
حد با ای جاد تغییرات منفی در ع ناصتتتر غدایی خاک و
پو شش گیاهی ،پایداری اکو سی ستم مرتعی را به خمر می
ا ندازد ][26ذ با تو جه به مما ب بیان شتتتد میتوان به
راحتی نتی جه گر فت که هر ا قدامی که با عخ افزایش
پوشتتتش گ یاهی در مرتع شتتتود ،در واقع با عخ افزایش
الشتتتبرگ ،م قاف ظت بیشتتتتر از ستتتمح خاک و بهبود
حتتاصتتتلخیزی ختتاک میگرددذ از اینرو در طرحهتتای
مرتعداری نیز با افزایش پوشش گیاهی انتظار بر این است
که عناصتتتر غدایی موجود در خاک نیز تقویت گردندذ به
عنوان نمو نه در بررستتتی ارزیابی اثرات مدیر یت بر رو ند
تغییرات خاک مراتع ا شتهارد نتیجه گرفته شد که مقدار
نیترو ن و مادۀ آ ی در مناط دارای طرح بی شتر میبا شد
][15ذ ستتتایر موارد مدیریتی مانند قرق نیز میتوانند آثار
مشتتابهی چون طرح مدیریتی داشتتته باشتتند زیرا باعخ
افزایش پوشتتش گیاهی و در نتیجه افزایش الشتتبرگ می
شتتوندذ مثالً در بررستتی اثرات بلند مدت ستته تیمار چرای
ستتتنگین ،متوستتت و قرق بر میزان نیترو ن و کربن در
گراستتتلندها نتیجه گرفته شتتتد که مقدار نیترو ن کل در
قرق بیشتتتتر از دو تیمار دیگر بود استتتت ،در نتیجه چرا
موجتتب کتتاهش نیترو ن ختتاک می گردد ][17ذ منبع
نیترو ن و کربن خاک در گراستتتل ند ها در واقع عملکرد
میزان تو یدی الشتتبرگ و ریشتته میباشتتد به نقوی که با
افزایش شدت چرا به د یل کاهش میزان رشد ریشه و تاج
پوشتتتش گیاهی ،منابع کربن و نیترو ن خاک کاهش می
یابد ][30ذ همچنین با بررستتتی اثرات چرا بر روی خواص
فیزیکی و شتتیمیایی خاک و وضتتعیت مرتع نتیجه گرفته
شد است که با افزایش چرا ،مقدار کربن و نیترو ن خاک
به طور چشتتمگیری کم شتتد و چرای ستتنگین با کاهش
گونه های مرغوب موجب قهقرا در گراستتتلندها میشتتتود
][13ذ بررستتتی متغیرهای خاک و گیا در داخل منمق
قرق (هفتاد ستتتال) و غیر قرق در مراتع جنوب شتتترقی
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آ برتای کانادا اثبات کرد که قرق اثرات ستتتودمند زیادی
روی متغیرهای پوشش گیاهی و خاک داشته است و باعخ
افزایش میزان عناصر در خاک گشته است ][41ذ
در ارتباط با عم اف  Aنیز م شاهد شد که علیرغم
زیادتر بودن میزان میانگین ها در مراتع دارای طرح تفاوت
معنیداری بین مراتع دارای طرح و فا قد طرح در منم ق
قشتتتالقی و ییالقی وجود نداردذ این نتی جه به این د یل
استتتت که تغییرات در اف  Aنیازمند زمانی طوالنی می
باشتتتد ][12ذ از طر دیگر بیشتتتتر بودن عم اف  Aدر
مراتع دارای طرح به د یل وجود دام کمتر و در مراتع
دارای طرح میباشتتدذ اما به د یل عدم رعایت ظرفیت چرا
در مراتع دارای طرح (به ویژ مراتع ییالقی) با وجود شدت
چرای کمتر ،اختال عم اف  Aدر مراتع دارای طرح و
فاقد طرح معنیدار نشتتد استتتذ در همین زمینه نیز در
تققی ] [12با بررستتتی تأثیرات چهل و چهار ستتتال چرا
( )1949-1993بر روی خاک گراستتتلندها نتیجه گرفته
شد که شدت چرای بی شتر در اغلب موارد باعخ کاهش
عم اف  Aمیشتتودذ همچنین مشتتاهد شتتد که میزان
فستتتفر ،پتاستتتیم و به ویژ ازت و مادۀ آ ی هم در مراتع
قشتتالقی و هم در مراتع ییالقی در الی ستتمقی خاک از
الی عمقی بیشتتتر میباشتتدذ این نتیجه با نتیج تققی
] [25مشتتتابه می باشتتتدذ در این تققی اثبات شتتتد که
بیشترین میزان مادۀ آ ی و ازت در الی سمقی و کمترین
میزان آن در الی تقتانی (عمقی) مشاهد میشودذ
در مقایستتت دو نود مرتع میتوان گفت که در مراتع
ییالقی ،به د یل وجود شتتترای بهتر از نظر آب و هوایی و
در نتیجه میزان بیشتتتر پوشتتش گیاهی ،الشتتبرگ و عم
ریشتته دهی ،عملیات خاکستتازی و یا بهبود میزان ذخایر
عناصر خاک فرآیندی سریعتر میباشدذ این نتیجه با نتایج
تققیقات ] [36 ،32 ،30 ،10 ،9 ،6مشتتابه میباشتتدذ همه
این مقققین اعت قاد بر این دار ند که در شتتترای آب و
هوایی م ساعدتر به ویژ از قاپ بارندگی ،فرآیند ت شکیل
خاک سریعتر و حا صلخیزی آن بی شتر میبا شدذ در واقع
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رویش و حاصتتلخیزی اکوستتیستتتمهای مرتعی عمدتاً به
کمیت و کیفیت پوشتتش گیاهی ،میزان الشتتبرگ و نرخ
تجزی الشتتتبرگ موجود در آن ها بر میگردد ]،10 ،9 ،6
[32 ،30ذ
در مجمود میتوان نتی جه گر فت که هر نود ا قدام
مدیریتی که در جهت تقویت پوشتتتش گیاهی گام بردارد،
در واقع در جهت حفاظت و حاصتتتلخیزی خاک نیز گام
برداشتتتته استتتت و هر نود اقدامی که باعخ کاهش تاج
پوشتتش گیاهی در مراتع شتتود ،در واقع در جهت نابودی
خاک حرکت میکندذ به عنوان نمو نه همانگو نه که در
مما ب نیز عنوان شد شدت چرای سنگین در اغلب موارد
باعخ کاهش عناصتتتر غدایی خاک ،به ویژ باعخ کاهش
نیترو ن و مواد آ ی خاک میگرددذ نکت مهم دیگر این که
تأثیرات مدیریت بر روی خاک دراز مدت بود و در مدت
زمان اندک تفاوتی در حاصلخیزی خاک به ویژ در مناط
خشک حاصل نمیشودذ
در مجمود میتوان اذعان نمود که در هر اکوستتیستتتم
مرتعی با مدیریت صقیح بهر برداری و رعایت ظرفیت چرا
در قا ب طرحهای مرتعداری می توان میزان درصتتتد تاج
پوشش گیاهی و همچنین میزان الشبرگ حاصله از آن را
افزایش داد و از این طری به حفظ ،نگ هداری و بهبود
حا صلخیزی خاک کمک نمودذ با حفظ خاک و حا صلخیز
تر شدن آن گیا نیز ر شد بهتری خواهد دا شتذ این مهم
در مناط با آب و هوای مرطوب و نیمه خشتتتک زودتر از
مناط خشک قابل دستیابی میباشدذ

سپاسگزاری
بدینوستتتیله از ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان مرکزی ،ادارات منابع طبیعی شهرستانهای زرندیه
و نوبران و از آقایان مهندس یوستتتف یوستتتفی ،مهندس
پا نامه و زند یاد مهندس فتاحی بابت همکاری صمیمانه
تشکر و قدردانی میشودذ
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